
Resumo 

Na presente dissertação é apresentada uma abordagem ao estudo e desenvolvimento de um 

reconhecedor automático de fala, para o Português Europeu, com processamento simultâneo 

de características acústicas e visuais. O objectivo deste trabalho consiste em dar mais um 

passo no reconhecimento automático de fala para o Português Europeu, utilizando o 

processamento das características visuais de modo a conferir maior robustez aos sistemas 

existentes.  

A primeira abordagem consiste num trabalho de pesquisa, na área de reconhecimento 

automático de fala, com a finalidade de conhecer as técnicas existentes. Nesta fase foi ainda 

definida a aplicação de reconhecimento de fala e seleccionada a metodologia mais adequada.  

Depois de definida a aplicação foi necessário criar e desenvolver uma base de dados de 

suporte ao estudo, devido à especificidade da aplicação e à falta de recursos nesta área para o 

Português Europeu. Neste desenvolvimento houve a necessidade de criar uma base de dados 

de raiz. Foi necessário fazer a segmentação e etiquetagem da base de dados e desenvolver 

um algoritmo para extracção das características acústicas e visuais. No que respeita às 

características acústicas a metodologia seguida foi a extracção dos coeficientes Mel-Cepstrais 

(MFCC). Para extracção das características visuais foi desenvolvido um algoritmo para 

encontrar a ROI (Region of Interest) e de seguida aplicada a essa região a DCT2 (Discrete 

Coussine Transform).  

Depois de extraídos os coeficientes visuais, passou-se ao objectivo principal desta dissertação, 

o desenvolvimento do sistema de reconhecimento. Numa primeira fase visou-se a construção 

do sistema-base de reconhecimento. Foi seguida uma abordagem inicial single-stream, 

desenvolvendo-se o sistema de reconhecimento para características acústicas e visuais 

separadamente. De seguida foi desenvolvido um sistema multi-stream baseado nos sistemas 

single-stream.  

O culminar deste trabalho consiste no desenvolvimento do sistema multi-stream baseado nas 

características acústicas e visuais. Este desenvolvimento proporcionou melhoramento da taxa 

de acerto do sistema base nomeadamente na presença de condições de reconhecimento 

adversas (a nível acústico).  

Abstract 

In the dissertation, it is presented one view to the study and development of a automatic speech 

recognizer (European Portuguese), with simultaneous processing of acoustic and visual 

characteristics. The objective of this work is to give one more step in the automatic speech 



recognition to the European Portuguese, using the processing of visual characteristics in a way 

to increase the actual systems.  

The first approach consists of a research work in the field of automatic speech recognition, with 

the purpose of knowing the existent tecniques. At this step was defined the application of 

speech recognition and the most adequate methodology was selected.  

After defining the application, it was necessary to creat and develops a support database, 

because of the specificity of the subject and the lack of resources in this area to the European 

Portuguese. In this development there was the need to creat a database from scratch. It was 

necessary to make the segmentation and tagging of the database and to develop an algorithm 

for extraction of the acoustic and visual characteristics. Regarding to the acoustic characteristic, 

the methodology followed was the extraction of mel-cepstrals coefficients (MFCC). For the 

extraction of the characteristics, it was developed an algorithm to find a ROI (Region of Interest) 

followed by the application of a DCT2 (Discrete Cosine Transform).  

After having extracted the visual coefficients, the principal objective of the dissertation was in 

reach: The development of the automatic speech recognition system. On a first phase, the 

base-system was developed following a single-stream approach, developing the recognition 

system for acoustic characteristics and for visual characteristics in a separate way. Based on 

the single-streams, a multi-stream system was developed.  

The final step of this work consists in the development multi-stream system based on acoustic 

and visual characteristics. This development targets the increase of the hitrate of the system, 

especially in the presence of adverse acoustic recognition conditions.  


